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 ވުން ބައްދަލު   ވަނަ ތިން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ  

 ދުވަސް( ) 2022 އޮކްޓޫަބރު 25

 ( ދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީރައީސް މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަވާ ންތުރިޔާސަ

ކޮމި އެކުަގއި  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންެގ  ފަރާތުންމިހާހިސާބުން  ސަރުކާރުެގ  ދަންނަަވން.  ހިނަގއްޖެކަމުަގއި    ، ޓީއަށް 

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ    2011/10ާގނޫނު ނަންބަރު    ،އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ޓެކްސް ބައަުގން  ބިލުެގ  ިއޞްލާޙުކުރުމުެގ  ާގނޫނު(އަށް  ކުރިއަށް ހުނެުގމުެގ  މެންބަރުން   ސް  ިއއްޒަތްތެރި  ެގންދިއުން. 

ކުރީ ބަ  ވަނީ  މި  ވެސް  ހުޅުވަހުދުވަހު  ފުރުޞަތު  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަދަްއކަވާފަ.  ބައިސްަގއި  ސްެގ ހުލަނީ 

  ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު.ދާއި ވަުގތު. ވިލުފުށީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

   ...މުޤައްރިރު. އާދެ! މި ބިލާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވަރަށްޝުކުރިއްޔާ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.   ވިލުފުށީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

  ..ޓީަގއި މިހާރު މި އޮތް.އާދެ! މި ކޮމި ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ދާއިރާެގ   ވިލުފުށީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

އަންގާރަ 
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  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިރުަގއި ވިދާޅުވެފައި އެބަސަރުކާރު މި ބިލު    ،ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  ބިލާ ުގޅޭޮގތުން

 މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި... ،އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަމީންއި  ކެތްތެރިވެވަޑައިެގންބައްލަވާ  ،މަރަދޫ  ކުރީ  ،ންމުޢާ  ނޭގތޯ.  ދުވަހުެގ   އެބަ 

ބޭފުޅު ތިއްބެވި  އެދިވަޑަިއެގން  އޭެގފުރުޞަތަށް  އެްއކުރަްއވާ.  އެބަ  ިމއަށް  އަނެއްކާވެސް  ން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފަހުން 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. ވިލުފުށީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

މަ ީމެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވއިރުަގއި  ސަރުކާރުން  ބިލު  މި  މި ުގސައާދެ!  ޮގތުަގއި  ޚަރަދު    ، އޮތީ  ދެްއެގ  ރިކަރަންޓް 

އޮތީ. އާދެ! މި ދުވަސްވަރަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ    މި  ށްހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުެގ ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަ

  ،ކަމަށް ާވއިރު  ާވ ދުވަސްވަރެއް  ދު ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެްއަގއި ރާއްޖޭަގއި ެވސް އަދި ދުނިޔޭަގިއ ވެސް އިޤުތިޞާ

ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ  ބޮޑުކުރުމުން  ެއ    ،ޓެކްސް  އޮތްތޯ،  ހެދިފައި  ދިރާސާއެއް  އެއްވެސް  މިފަދަ  ޙަޤީޤަތުަގއި 

އީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އާދެ! އެ ؛ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި ބިލު ހުށަހަޅާއިރުަގއި ިމ ބިލު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

ސާފުކޮށްދެއްވަންޖެހިަވޑަިއަގންނަވާ މަޖިލީހަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުވޭހެންމި  ސަރުކާރުން  އެއާެއކުަގއި  ހަމަ  މިހާރު   ،. 

ކަމަށް. އަދި ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އެތަްއ     ކުޑަކުރެވިފައިންތަ  ސަރުކާރުެގ ޚަރަދުތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު

  ކަމަށް. މިހެން އޮތްއިރުަގއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އިތުރުކުރުމަށް ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުެގ ބޭނުމަކީ   ފަިއވާުގނަެއއް އިތުރުވެ

ށް ތަނަ  އަދި ޓެކްސްެގ ބިލެއް މި  ،ންޏާކަމަށް ވަ  ބޮޑުކުރާ އެކު ޓެކްސްއާއަދި ހަމައެ.  ސުވާލަކީ  އުފެދޭއީ  މި ؟ކޮބައިތޯ

ަގވާލީވެސް މަޖި  އަންނަންޖެހޭ ޮގތްތަކެއް  ލުޓެކްސް ބި  ، ކަމަށް ވާނަމަ  އަންނަ    ، އޮތް  އެބަ  ޅިފައި ހެހުށަ އިދުގައިހުެގ 

މި ކިހާވަރެއްތޯ  ކަމަކަށް  ލިބޭނީ  ހޯދަ ހުރިހާ  ކޮންޮގތަކަށްތޯ ންޖެހެމި  އޮތްއިރުަގިއ  ތަފު ހުރިހާ  މި  ،ނީ  ދޭން  ސީލެއް 

ތަފު ބިލުއެފަދަ  މި  ނެތި  ނަާގއިރު  ހެޓެކު  ހަމައެާއއެކު  !ދެއާ.  މަޖިލީހަށް  މި  ސްފައި އިއަ އޮތީ  މި  ސީލެއް  އް 

 ،އޮތީ  މި  އިމީގަ ށް. އެހެންވީމާ،  ތިޞާދަޤުން ކުރާނެ އަސަރު އިއިމި  މާނެީގމި ޓެކްސް   ބަލަންޖެހޭ   މެން އެބައަޅުަގނޑު

ޓެކްރަނެޖެ ޓީ.އެސް. ޖީ  ،ސްލް  އަދި  ހުށަހަޅުއްވާފަ.އެސް. ޖީ.ޓީއާިއ  އިތުރުކުރުމަށް  އޮހެމި .  ޓީ  ޖެނެތްއިން  ލް ރަރުަގިއ 

ކޮބައިތޯ.އެސް.ޖީ ޮގތަކީ  ާވނެ  ބަލަން އެބައަޅުަގނޑުމެ ޓީ އިތުރުކުރުމުން    ޖެހޭ ބައެ  އިރީން ކަވިޔަފާރިވެރި.  ންލައިޖެހޭ 

  މި  ލަން ކިހިނެއްތޯ ވާނީޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ  ބަ އެސް ައޅުަގނޑުމެންިއ ވެއާންމު ފަރާތްތަކުަގ އަދި ހަމަ  .ލަންއަހާ

 ޑުކޮށްފިްއޔާ ނުކުންނާނީ ޓީ ބޮ. އެސް.ޖީ.ޓީ ހަމައެއާއެކު  ؟ކޮންކަހަލަ އަސަރެއްތޯ ކުރާނީ،  ކޮންފަދަ.  ކަންތައް ކޮށްފިއްޔާ
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ނަތީޖާއެއްތޯ މަެއބައަޅުަގނޑުމެން    ންނާޑަރުސްޓޭކްހޯލް؟ ކޮން  ވިސްނުން  އެ  .ވަރާކުރަންޝްޖެހޭ  ެއ    ، ބޭފުޅުންެގ 

ކޮބައި ންބޭފުޅު އެްއޗަކީ  ިވދާޅުވާ  ދޭތެރޭަގއި  އެ ތޯމިއާ  ބަލަ  ބަ  އެްއވެސްއިލަން.  ޖެހޭ  ނުކޮށް  މިފަދަ  ކަމެއް 

  ނުގހުޅަ  ންވޭރުހެދުވަހު    ކުރީ.  ބޫލެއް ނުކުރެވޭަގ މި މައްސަލަ ނިންމާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް  ޓީންކޮމި  މި  އަޅުަގނޑުމެން

މެންބަރުރާެގ  އިދާ ޮގތުންޓެކްސް  ޖެހޭއެބައަޅުަގނޑުމެން    ، ވިދާޅުވިހެން  ފްޠީޙަސަން ލަ އިްއޒަތްތެރި  ުގޅޭ   މިފަދަ   އާ 

 ން. ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ،"މިފަދަ ބޭފުޅުން"އިރު  އިލިޔާ ބަލަ އްޔައުމި  އަޅުަގނޑު  ،ްއޖެވެސް ވިދާޅުވެވަހު  ދު  ކުރީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މިހާރު  

 .  ކަންއިނީ އެފަދަ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބަނޭގއަޅުަގނޑަށް ސާފުވީމާ ައޅުަގނޑަށް އެ ކަން އިޅުންނަކީ ކޮބައެފަދަ ބޭފު

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވިލުފުށީ

ފުރަތަމަ ޓޫނޫނި  ،މަޓީ  އެންމެ  މަސައްކަތްކުރަްއވާން އިރިޒަމް  އްޔާ  އިްއޒަތްތެރި އޯނަރު  ރިސޯޓު ޑިސްޓްރީަގިއ  ން. 

  ނުވޭ ށް ހިއެއްއަޅުަގނޑަކަ ނެުގން  މި މައްސަލަ އޮންނަިއރުަގއި ނިޒާމީ މައްސަލަ  އިޓީަގކޮމިއި  ަވުގތުަގ ޓީކޮމި ؛ރައީސް

ރާެގ  އިޅަނުގ ދާހުދުވަހު ހެންވޭރު  ކުރީއަޅުަގނޑު   ،އެހެންވީމާ ؛. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއްނެހެންނައޮަގއި  އިދުަގވާ 

ލަޠީފް   ޙަސަން  މެންބަރު  ޮގތަށްއްހުށަހެޅުއިްއޒަތްތެރި  ފުޅާއެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވި  އެކިއެކި   ޖެހޭ   ދާއިރާއެްއަގއި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ޔާ އް ޝުކުރި. ެގ ޚިޔާލު ހޯދަންން ބޭފުޅު އެ. ުގޅޭ ޮގތުން މަޝްވަރާކުރަންބިލާ  ފަރާތްތަކާ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެމންބަރު.   ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްއްދާިއރާތައެ  ބޭފުޅުން    ތި ،މީދުކުރަންންއު  އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ    ދެްއވާފައި ލަ 

 . ހުމީތިޔާޒު ފަ އިމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިރާެގ ނު މާފަން. ކަމަށް ދެްއވާނެއަންާގލަ ށްއަޅުަގނޑަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުމީތިޔާޒު ފަ އިމްއުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރުނު މާފަން

ބޭބޭ.  އްރިރުޤަމު  ތެރިތްއިްއޒަ  ޔާއްޝުކުރި ބައެއް  ފާހަަގކުރެ  ފުޅުންއެހެން  ިއ  ޮގތެއްގަ   ޞަޚާއް  ،ފަދައިން  ވިއް ވެސް 

  ޚާއްޞަ  ،މިފަދަ ބިލެއް ،ފަދަިއން  ވި އްފާހަަގކުރެ   ފް ކުރީ ދުވަހުެގ ވާހަކަފުޅުަގއި ޠީސަން ލަޙަރު  ބަމެން  ތެރިްއޒަތްއި

ތުން ހުށަހަޅުއްވާއިރުަގއި ރާފަެގ  މަޖިލީހަށް އެ ބިލު ސަރުކާރު  ުގޅޭ ބިލެްއ މަޖިލީހަށް އަންނައިރުގައި  ޓެކުހާޮގތެްއަގިއ  

ަގވާ އޮންނަންޖެހޭނެ މަޖިލީހުެގ  ުއސޫލެއް  ެއޮގތަށް  ،  އެހެންނަމަވެސް  .ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވޭ  އި ދުަގއިޮގތުެގ  އެކަން 
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ކުއްލި  ާއއި،ނުވާތީ ކުރަްއވާފައި މިފަދަޔަ އަދި  ޓެކްސް އަ ރައްޔިތުންގެ   ،ކަށް  އަންނައިރުގައިތުން  ބިލެއް   ނަާގ 

މަޝްވަރާތަ  ކަންބޮޑު ކުރެވިފައި އް ކުރެވެންވާވަރުެގ  މެންބަރުންވުނުވުމުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ިގނަ  ވަރަށް  .  ފާޅުކުރެއްވި ން 

  ރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަ  ،ވަޒީރު އަރިހުަގއި  އަބަދުެވސް ސަރުކާރުެގއޮތް.    ވުން އެބަކަންބޮޑު  ސް ހަމަ މިވެ  އަޅުަގނޑުެގ

ރާއްޖޭެގއަ ުގޅިެގން  ރިހުަގއި  ފާހައެ  ދެންނެވީމާސުވާލު ހާލަތާ  ރަނަގޅުހާ  ،ކުރޭަގބަ  ވެސް   އަބަދު.  ކަމަށް  ލަތު 

ވަރަށް  ވަެގންދަމުން ވިދާޅުވަ ހަމަ  ރަނަގޅު ހާނީ  ހާލަތެއް  ހުރިހާ  ، ވެސް  ލަތުހާ ދީ  ޞާއިޤުތި  ރާއްޖޭގެ   .ކަަމށް  ލަތު 

 ؛އޮންނަނީ  މި  އްފަތެާގރަދު ދެކޮޅުޖެއްސުމަށް ވެސް މިހާރު ސަޚަރިކަރަންޓް    ،މުންދާއިރުަގއިކަމަށް ވިދާޅުވަ  ރަނަގޅު

ސަން.  ނެުގލޯނު މިާގމި  ދެމިެގން  އަލުން .ދަނީ  ފަތް  ސަ  އަނެއްކާ  އެހެން  ވެސް  ބިނާކުރުުމެގ    ފަތެއްާގދެން 

ންޓް ކަރަރި  ށްށް ބޮޑުކޮޔަހަމަ ޓެކްސް ކުއްލިކުއްލި.  ދަނީންމު ވެަވއްތަރަކަށް މިހާރު މި ޢަމަލުކުރެ ކުރެވޭ   މަސައްކަތްޕުޅު

ހަމަޖެއްސުމާޚަ މަ  މި  އި،ރަދު  ކުރަްއވަމުންދާޒާތުެގ  ކަެމއް  .ންތަ  ސައްކަތްތައް  ކަންބޮޑުވާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު    ، މިއީ 

ިއއްޒަތްތެރި ބައެއް  އެއްފަދައިންނެމެންބަރުން އެހެން  ރައީސް ކޭ  ިއއްޒަތްތެރި  މުތެ އިްއޒަތް ؛.  މިފަދައިން   ؛ރުރިއްޤަރި 

 .. .ިގނަ ވަންނަންޖެހޭ ވަރަށް، ދިވެހި ދަުއލަތަށް ދާއިރުަގއި ދިވެހި ދައުލަތަށްބޮޑުކުރަމުން ޓެކްސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ަވުގތުކޮމި  ،،  މެންބަރުތްްއޒައި.  މިއީ  ޓީެގ  ކޮމި ؛ތެރި  ަވުގތުމިއީ    . ޓީެގ 

އެދެންަގއިށީނދެވަޑައި  ؛މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   އިަގައޅު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ތުން  މެތްޒައް ނޑު   ބަރަށް ންތެރި 

 ތާތައް ފާހަަގކުރެްއވުމަށް ކުބޭނުންވާ ނު ފާހަަގކުރައްވަން  ،ން ވިދާޅުވަ  ތިޔަ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  .ންނަވާރުއަތުޞަފުރު

ބޮޑަށް އެދެންަގއިށީނދެވަޑައި .  ންނަވާރުއަތު  ޞައި ފުރުޓަކަ މެންބަރުޒައްއި .  ތުން ވަރަށް  ރާެގ  އިދާ  ފަރުއިނަ ؛ތްތެރި 

މެންބަރުއް އި އެދެަގއިށީނދެވަޑައި  ،ޒަތްތެރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އި އިދާ   ފަރުއިނަން.  ތުން  މެންބަރުޒަތްއް ރާެގ   ތެރި 

ަމތްތެރިންނާ އެކުަގއި އުޅޭއިރު  ހުބާވަތުެގ ރަ  މިއާދެ!  ފަހު(  ޑު... )ަވުގތުކޮޅަކަށްއަޅުަގނ .  ންއެދެ  ންތުަގއިށީނދެވަޑައި 

 އަރުވާނަން. ހުމީއަށް ފުރުޞަތު އިމްތިޔާޒު ފަެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރިއަޅުަގނޑު . ބޭނުމެއް ނުވާނެ ންނެއްނުދުޝްމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުމީތިޔާޒު ފަ އިމްއުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރުނު މާފަން

މުޤައްރިރު ޖީ.އެސް.ޖީ. ޓީ ؛އިްއޒަތްތެރި  މިޮގތަށް.ެއސް.ޓީާއއި  ބޮޑުކުރަން  ވަންނަންޖެހޭ   ،ހުށަހަޅާއިރު  ޓީ  ދައުލަތަށް 

ފަިއސާ   އަދަދެްއެގ  ިގނަ  މިހާރުެގ މި.  އެބަހުރިވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަސައްކަތްޕުޅެއް  ހޯދުމުެގ   ދައުރު  ފައިސާ 

  ތަށް ެވއްދުނުޔަމާލިއް  ވެސް  ސެންޓެއް ބައި  އްެގ ނަތީޖާއެއޭ  ދިއަ  ،ވެސް ކުރެވެމުންދާެއއްޮގތަކަށް   ސްވެއި  ނިމޭއިރުަގ

ނުފެނޭ އަޅުަގނޑަކަށް  ހަމަ .  ތަނެއް  އެބަހުރިއެތައް   އެއާެއކުަގއި  އަދި  ްގރީން   ،ޓީއާއި .އެސް.ޖީ.ޓީ  ބިލިއަނެއް 
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ނުދައްކާ ކަހަލަ  މި  އިޓެކްސްއާ  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ދައްކަންޖެހޭ  ސްވެ  ޮގތުަގއި  ެގމަނާތަކުޖޫރި  އަދި  .ދައުލަތަށް 

ވެސް    އަނެއްކާ އަލުން ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް  ،ނެތި އެތައް ބިލިއަނެއް ހުރިއިރުަގިއ މިއިން ފައިސާއެއް ވެސް ހޯދުމެއް

ޮގތަށް ިއތުރުކުރަން މި ހުށަހަ.އެސް. ޖީއިޓީއާ .އެސް.ޖީ. ޓީ ؛ޓެކްސް  ބުރަވާނެ   މެދުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ   ހުށަހެޅުމާޅާޓީ 

އެބަ ިވސްނަން  ވަރަށް ާގއެހެންީވމާ.  ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ.  ބޮޑަށް  ެއްއޮގތަ،  ފަރާތްތަކަށް  ށްނޫނާ   ޓެކްސް ދައްކަމުންދާ 

 މެދުަގއި ހަމަ ވަރަށް ފުޅާކޮށް  މިކަމާ  ،އެދެނީ  އަޅުަގނޑު  .ކަންތައް ވުމަކީ  މި  މިހެން  އްއިންސާފެވެސް ވަރަށް ބޮޑު ބޭ

ނޫނިއްޔާ މަޝްވަރާކުރެިވެގން  ބުރަވާނެ  ،ޓެކްސް  އަދިވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ނުކުރެއްވުމަކީ  އިތުރަށް  މިކަން  ޮގތަށް 

ކަެމއް އެދޭ  ވަރަށް  އިތުރަށް  .އަޅުަގނޑު  ނޫނިއްޔާ މަޝްވަރާ  ފުޅާކޮށް ހަމަ  ބޮޑު ކުރެވިެގން  މިހާ  ރައްޔިތުންނަށް    

އަންނަ ޔަ ކުއްލި  ބުރައެއް ރަނަގޅު  ކަށް  އެންމެ  ޢަމަލުކުރުމަކީ  ޮގތަކަށް  ކަމަ ކަހަލަ  ނުވާނެ  އަޅުަގނޑަށް ށް  ޮގތަކަށް 

 ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  އްޔާޝުކުރި އިލީ. ވާހަކަ ދަންނަވަ  ވެ މިފެންނާތީ

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް.  هللا ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  އްޔާޝުކުރި

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މުޤައްރިރު.    އްޔާޝުކުރި ޮގތުންރަދު  ޚަ ރިކަރަންޓްިއއްޒަތްތެރި  ޓީ.އެސް.ޖީ  ކުޑަކުރުމުެގ  ނަަގން .އެސް. ޖީ.ޓީއާއި  ޓީ 

ސަރުކާރު   މި  ، ލަންވީއިދެން މީަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ބަލަ.  ވަނީ  މިއި  މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވާފަ  އިސަރުކާރުން ނިންމަ

ކޮށް  ޞަޚާއް ؛ހުރި ފައިސާ  ެގއްލިފައި ދައުލަތުން   ،ކަމަކީ  ބޭނުންވެފައިވާ ެއއް  އުުމަގއި ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށްެގނަ

ބަލައިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މައްސަލަ  ހޯދުން ެގ  ދައުލަތަށް  އަނބުރާ  ފައިސާ   ައޅުަގނޑަށް ،  ެއހެންނަމަވެސް.  ެއ 

ރައްޔިތުމީހާ ސީދާ  ޮގތުަގއި  އެއްވެސް  ،އަތުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ޖީބުން  ދާ ރައްޔިތުންެގ   އެއީ ،  ވާނަމަ  ކަމަށް  އެްއޗެއް 

ާވހަކަދައްކާއިރުހޭ  ބިލާ ބެ މި  ،އެހެންވީމާ.  ނުހަނު ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް  ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑު   ަގއިޮގތުން މަޖިލީހުަގއި 

އެންމެހަ  ބޫލުކުރާަގ ވެސް  ހަމަގައިމު މަޖިލީހުެގ  މި  ސާފު  އިޮގތުަގއި  ވަރަށް  އެނެގން    ށްކޮޙަރީޞަ މެންބަރުންނަށް 

  ،މިކަން ނުކޮށް ވާނެ އެްއވެސް ޮގތެއް ނެތިއްޔާ .  އްެވެގންކަންޖެހެނީ ކީ  ވަުގތު ނަަގން މި  ޓީ މި.އެސް.ޖީ  ،އެބަޖެހޭ

ކީްއވެެގންކަން މަޖިލީ  ،ނޑުމެންނަށްަގައޅު ނެތީ  އެބަޖެހަމި  ސާފުވާން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އެކަން  ށްހަމަޖިލީހޭ.  ށް 

ވޯޓުޑުއަޅުަގނ  ،ސާފުނުވެ މިތާ  ބިލުމެން  މި  ވާނަމަ  ފާސްކޮށްފި  ދީެގން  މި އެއީ   ،ކަމަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ތިބި ެވވޭ ވޯޓުދެއްވި  މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުަގއި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  ޮގތުަގއި  މަ ހަ  އިހުމާލެްއެގ 

މި  މީ ؛ރައީސް ތެރިތްޒައްއި .  ބޫލުކުރަންަގ ފަރާތްޓެކްސް  ، ޮގތަކީ  ވާަގއި  ޓެކްސް ތަދައްކާ  އެބަ  ބަރާބަރަށް  ހަމަ  އް 
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  ،އެހެންނަމަވެސް ތެއް ނެތް.ވާނެ ހަމަ ެއްއވެސް ގޮ   ށް ޓެކްސް ނުދައްކާއައޭނަ  ،ނިކަެމތި މީހާ  އެންމެ އާދައިގެ  .ދައްކާ

އެ  .  ބޮޑު ައދަދުން ފައިސާ އެބަހުރި  ، ބަިއވަރުވަރުއިބަ ލޫމާތުަގއި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭޢުލިބޭ މަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އަނބުރާ އެްއވެސް  ފައިސާ  އެއްކައަނެްއކާވެ  .ނެތް  ޮގތެއް ހޯދޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އަނބުރާ  ޖީލަސް  ޓީ  .އެސް. 

މީހާ ދައްކާ އަނެއްކާ   ގެ ނިކަމެތި  އަޅުަގނޑު ފަހަތުން  ދުއްވަިއަގންނަނީމެން  ވެސް  ފުރަތަަމ   ،އެހެންވީމާ  .މި  ީމަގއި 

އެއްވެސް   ން.ފައިސާ ހޯދަހުރި    ލަތަށް ލިބެންއުދަ ،ސަރުކާރުެގ ވިސްނުން ބޮޑަށް ބަހަްއޓަންވީ  ،އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

ނޫނީ ނެތިެގން  ބުއްދިވެރި  ޮގތެްއ  ެއއީ  ކުރުން  އަޅުަގނޑަކަށެއް  މިކަން  ކަމަކަށް   ްއޔާ ޝުކުރި  .ނުފެނޭ ޮގތެއް 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަޙީދު. هللا ޢަބްދުމެންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އްޔާޝުކުރި

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދުމެންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ 

މަރަ  އްޔާޝުކުރި މެންބަރުދާ  ދޫމުޤައްރިރު.  އިބްރާހީމްއިރާެގ  އަޅު ެގރީފްޝަ    ތާަގހުށަހެޅުމަށް  އަދި    .ކުރަންއީދު ނޑު 

ހުށަހަޅަންަގއަޅު މި  ،ނޑު  ކުރިއަށް  ނިމެން  ދިރާސާކޮށް  ބިލު   މި ޓީކޮމި  މިއަދުެގ  އިްއޒަތްތެރި  މަށްޔުެގންދިދެން   .

 ..  .ހާލަތު ޤައުމުެގމިއަދުެގ  ،ވާނޑުމެންނަށް ދިމާދީ ޮގތުން އަޅުަގޞާތިއިޤުއަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވެެގންދަނީ  ؛މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓީ  ކޮމި  .ވޭނެނޭޅުއް ހުށައެއް ޮގތަކަށް  ެގންދާޓީ ކުރިއަށްކޮމި  މި   ޖަލްސާތައް ނިމެންދެން  އަދުެގމި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ތަނުގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަތަރުދަމު މި .  ނެށޭއަނެްއކާވެސް ފެ ޓީކާވެސް ކޮމިއްއަނެ.  ޓީ ނިމޭނެ ނިމުނީމަ ކޮމި  ވަުގތު

 . ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ދުއިހުެގ ަގވާ ޖިލީއް ނޫން މަށެތިބުމަކަ

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދުމެންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ 

އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު  ކުރި  ، އާދެ!  ެގންދިތިޮގތަށް  ރައީސްޔު އަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފާހައަޅުަގނޑަ ؛މަށް.  ވެެގންދަނީ  ގަ ށް 

ޮގތުން  ތިޞާއިޤު ައޅުދީ  އޮ ދިމާވެ  މެންނަށްަގނޑުމިއަދު  ބަލާށްލަތަހާތް  ފަިއ  ވަޒީރަ  ،ރުަގއިއި   ހަނިމޫން  އީމި  ށް ާމލީ 

ނޫން ކޮ.  ދުވަސްކޮޅެއް  ހަނުގރާމައިެގހާެގ  ޑުވި ޙަޤީޤަތުަގއި  އަދި  އި،  ޕޮލިޓިކްސްއަށާ ޖިއޯ  ިއ،  ހާލަތަށާ  ލަތަށްފަހުަގއި 

އިންފްލޭޝަނަށާއި  އިންޓް  ،ޤައުމުތަކުެގ  މިރޭޓު  ރެސްޓްއަދި  ބަދަލާއަން  ތަކަށް  ވައި  އެކުަގ  ނަ  ެއއްވެސް  ުގމި  ތަކީ 
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ފެނިެގންދިޔަީއ   އަޅުަގނޑަށް  ، މާހެންވީއެ.  ފަސޭހަ ވަުގތެއް ނޫން  ޓަކައި  ފައިނޭންސް މެނޭޖުކުރުމަށް ޮގތަކަށް ޤައުމުެގ

ަވޒީރުެގ ނިންމުންތަކާއިމެންެގ  ނޑުޅުަގއަ  ކަންކަމުެގ ތެރޭަގއި  އުމަށް އަދި ދުނިޔޭެގ ހާލަތަށް އައިޤަމި    މާލީ  ، މާލީ 

ފައިނޭންސް ޤައުުމެގ  ރަނަގޅު  ކުރުމަށްމެނޭޖު ވަޒީރު  ުއސޫލުތައް  ެގންުގޅުއްވާ  ޤައުމުތަކުަގއި.  ކަމަށް  ޓަކައި   ބައެއް 

މިއަދުހަ  ދީޤުތިޞާއި ހުއްޓާލަިއެގން  އެ    ރަކާތްތައް  ބަެއއްޤަެވސް  ބޭފުޅުން   އުމުތަކުެގ  ބައެއް  ލީޑަރުންނާއި 

އެބަފާއުއިސްތި އިށް  މެންނަނޑުއަޅުަގ،  ވީމާންއެހެ  .ެގންދޭ  ދެމުން  ކުރިޤުތިޞާރާއްޖޭެގ  ެގންދިއަށްދު    ޓަކައި   މަށްޔު 

ސް ކުދި އެ ހާލަތުަގއި ވެ ،މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ަގނޑުައޅުިއ ދިޔައިރުަގބިލިއަން ެގއްލުންވެެގން 35 ޑުެގ ތެރޭަގއި ވިކޮ

މިއަދު ބައެްއ  . ޙަޤީޤަތުަގއި  ންތަ  ދިޔަދެމުން ެގންބޮޑަށް ފައިސާ   އި ވަރަށްޮގތުަގެގ  ސަޕޯޓު  އިންކަމް  ވިޔަފާރިތަކަށް

  ދީ ޤުތިޞާއި  ،މާހެންވީއެ  .ނުެގންދެުވން  އްރަކާތްތަހަ  ދީޤުތިޞާއިނީ  އުޅެ  ެވެގން މި  މައްސަލަައކަށް  ވާދިމާ ށްއުމުތަކަޤަ

ކުރާ  ޚަރަދު ކުޑަދެން   ؛ސްއީ ރަ . އިއްޒަތްތެރި  އެބަދޭ ޖަހަމުންމިސްރާބު  މިއަދު  ށްެގންދެވޭނެ މަަގކައަށް ރަކާތްތައް ކުރިހަ

ށް ހަސް މަޖިލީވެނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު  ނައަޅުަގނޑަށް ފެން ؟ކުރެވުނީކުޑަރަދު  ޚަ ކޮން ސަރުކާރަކަށްތޯ،  ކާކަށްތޯ.  ވާހަކަ

ކުޑަކުޑަ   ށްަގނޑުމެންނައަޅުން.  ތަ  އުޅޭ  ެގންކަމެއް ނުކުރެވި ސް  ވެވެސް ކޮންމެ  އަންނައިރުަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވަޒީރަކު

ކައުންސިލައްބާރެ ސިޓީ  މާލޭ  ލިބުނީށް  މަުގތަކެއް .    ހުރިހާ   ހަމަ  ފި.ިވއްކާލައި  ޖަހާފައިތިފޮތިފޮ މާލޭެގ 

ޕާމެަގނޑުއަޅު ހިލޭ  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ރެވޭކުކުންނަށް  އަ  މި.  ކިތަޅުަގނޑުމެވާހަކަ  ދިުގކޮންނަށް  ވެސް  ށް  ންމެ 

ހަމަޖެހޭ   ،ނަށް ެއއްެވސް ޮގތަކަށް ދެއްކިދެއްކިއެހެންވީާމ، މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ؟އްތޯ ކުޑަކުރާނީޚަރަދެ  ކޮން.  ދެއްކިދާނެ

ނުވޭ  ލިބޭ  އްލުހަނޫނީ   އަޅު.  ކަމަކަށެއް  އޮތީަގނޑުދެން  އިތުރުކުރުދައާމް  ،މެންނަށް   އިތުރުކުރުމަށް ނީދައާމްން.  ނީ 

މިއަދުެގ   އޮތީލަހާޓަކައި  ކުރެވެން  ކޮންކަމެއްތޯ  ސަރުކާރުން    ،ނީފެންނަ ައޅުަގނޑަށް ؟ތުަގއި  ެވސް  އުނދަުގލުަގއި 

ކުރާ  އެބަޖެހޭއިންޓަރނޭ މާލޭ.  ތަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ނިންމަން  ެއއަރޕޯޓު  އިންޓަ.  ޝަނަލް  ލް ޝަނަނޭރހަނިމާދޫ 

މަސައްކަތް  ނިންމުމަށް އަރޕޯޓްއެ ކޮން  ؟ކުރެވުނީ އެކަން  ކާކަށްތޯ.  ެވެގންދިޔައީ  އަހަރު  30.  ވޭކުރެ ތައް  ޓަކަިއ 

ކޮށްދެުވނީ  ތޯށްބޭފުޅަކަ އަޅު  ؟އެކަން  ފެނޭ  މެންނަށްަގނޑުމިއަދު  ކުރަމުންދާ  އެ އެބަ    ހަމަ ން.  ތަ  މަސަްއކަތް 

އި އެތައްއްވަންދި ހައެާއއެކުަގއި  ދެ ޕޮޅުަގއި  އެކަން    .ކިއްހުވަފެންތަކެއް    ، ޓަކައި  ހެދުމަށް  ށްޤީޤަތަކަޙަމިއަދު 

ސަރުކާރުން  ފެށުމަށް  ށްހެދުމަ ންެގބަންކަރި ކުރޭ  ޓަކައި  އެބަ  މަސައްކަތް  ރައެބަ  އިްއޒަތްތެރި   ؛އީސް . 

ރައިވެޓް . ޕްބައެއް ކަންކަން ހުށަހެޅިދާނެ ޓަކައި  ވެސް ރަނަގޅުކުރުމަށް  އެކުަގއި ސަރުކާރުން  ކަމާމި  ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ިއތުރު މަސައްކަތްތައް  އެބަޖެހޭމަސަްއކަ   ޓަކައި  ކުރުމަށްސެކްޓަރެގ  ނޫން    ކުޅަދާނަ  އްކަށެސަރުކާރަ.  ތްކުރަން  ކަމެއް 

ދިރުން އިތުރުކުރުމަށްޓް ސެކްޓަޕްރަިއވެ ،  އެހެންވީމާ.  ދޭކަށެއްށް މުސާރައްޔިތުންނަރަ ހުރިހާ ޓަކައި މަސައްކަތް    ރެގ 

 ދެވޭނެ ޮގތްތަކެްއ ޒްޑީސިބްޑައިރެކްޓް ސަ.  އެބަޖެހޭ  ެގންނަންބަދަލުތައް    ޮގތަށްދާދެމުން  ޒްޑީ ސަބްސިއެބަ ކުރަންޖެހޭ.  

އަޅުަގނޑެއް   ،ރައީސްއެއާއެކުަގއި އިްއޒަތްތެރި    . ހަމަކަންކަމެއް ނޫން  ކަހަލަ  ދުވަހަކުން ކުރެވޭ  އެއް.  އެބަޖެހޭ ހޯދަން
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ާއއި އެންސްޕާ  ދަންއާސަ.  ެވސް  ވުން ހުއްޓޭކަށެއްކިޔެ  މުންދާ ދަރިވަރުންެގވަރީއަށް ކިޔަ ޑިްގ  15000ނުކުރަން    ަގބޫލެއް

ސަރުކާރުން.  ެވސްށް  ހުއްޓޭކަ ހުއްޓޭ އަދި  ޚިދުމަތްތައް  އިތުރު  މި   ،މާންވީެއހެ  .ެވސް  ކަށްދެމުންދާ  ސަރުކާރުން 

ކުރިއަށްދެ ަގނޑުޅުއަ  އިެގންހުށަހެޅުމާ ހުށަހެޅި އޮތްމެންނަށް  މަަގ  ެވން  ެއ  ބަލައި  މެން  ަގނޑުއަޅު ކުން  ޮގތެއް 

 މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ން ދާއަށްކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑު ކުޑަ   ތާތަކާ ެއކުަގއިކުކުރީ ދުވަހު ފާހަަގކުރި ނު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ޚަ  ،ދެްއކުަމށް  ރަދުޚަ  ދައުލަތުެގ ،ސަލަައކީދިމާވާ މައްން.  އެރުވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރާނަ  އްއެސާޚުލާ

ނުލިބުން ދައުލަތަށް  ޚަރަދަކީ .  ފައިސާ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އަނބުރާޤަޤީޙަ  ،ކުރަންޖެހިފައިވާ  ދަރަނި  . ދެއްކުން ތުަގއި 

ނުލިބޭ ފައިސާ  ދެއްކުމަށް  އަނބުރާ  ކުރުންޚައެހެން    ޮގތަކަށް  ދަރަނި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    މި  ،އެއީ  ރަދެއް  ވަުގތު 

ނުރައްކަލެއްތިޤުލާލަށް  އިސް ފާހަަގކުރަްއާވ  ންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ތި  ،އެހެންވީމާ.  ެގއްލުމެއް ހުރި  .ހުރި  ތި  ބަރުން 

އޮތްޙަައޅުަގނޑުމެންނަށް    ށްކުޑަނުކޮ  ރަދުތައްޚަ ފަރުޖެހެން  ނޫން  އެއީ ދެކުން  ކަމަށް  ޤީޤަތުަގއި  ޮގތެއް  . ބުއްދިވެރި 

މި ޓެ  .ން އެބަޖެހޭރަދު ކުޑަކުރާޚަ ނީ  ިއަގންނަވަލިބިވަޑަ   ،ނަމަވެސް  ވެސް އަދި ނަަގން ނިންމި  ނެުގމުން  ކްސްއަދި 

 ބިލިއަން ލިބުނަސް   2.3،  އެހެންވީމާ .  ޓް ފޫބެއްދޭނެ މިންވަރެއް ނޫންސިބަޖެޓު ޑެފި  ެއއްޔާ. އެއީކީރުފި ބިލިއަން  2.3

ކުޑަކުރަން  ވެސް ޚަރަދު  ތަނަކުން  އެތައް  މެ.  މަޖުބޫރުވޭ އަދި  އައްސަ ންއިތުރަށް  ެގންދަބަރުން  ސުވާލަވަމުން    ،ކީ ވާ 

 ؟އޭެގ ސަބަބުން ޑިމާންޑަށް ކޮށްފާނެ އަސަރަކީ ކޮބައިތޯ،  ނަމަ  ވާހަކަ ނުވަތަ މި ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްފި ޓިސިޓީެގއިލާސް

ެގސްޓުހައުސްެގ    އެއީ  ؟ހުރި މާކެޓުތަކަށް  ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި ޓޫރިޒަމްެގ އެންމެ މަތީ ފަންތީެގ ޓޫރިޒަމް ފިޔަވައި ދެން

ނަމަ ޖައްސައިފި  މައްޗަށް  ޓެކްސް  މިންވަރަށް  މި  މާކެޓަށް.  އޮޑިފަހަރުެގ  ސަފާރީ  އަދި  ސްއަށް  ބުކިންްގ  ،މާކެޓާއި 

އެ އިލާސްޓިސިޓީ ސަރުކާރުން ހިސާބުޖަހާފައި   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރަްއވަނީ؟ އަންނާނެ ބަދަލަކީ ކޮބައިތޯ

ހިސާބުއޭންޖެހެއޮންނާ އެ  ފެންނާ  .  އެބަ  މަޖިލީހަށް  އަޅުއޭންޖެހެމި  ބޮޑުކޮށްެގން  ޓެކްސް  ކުރާަގ.  އެދޭ    ންނޑުމެން 

ނުނުކުތުން ފެނެއޭ.  ،ނަތީޖާ  އެބަ  ޮގތުަގއި  ޮގތެއްެގ  ވެދާނެ  މި    އެހެންވީމާ،  އެއީ  ހިތުން  ނުކުތާއަށް   2އަޅުަގނޑު 

ފައި މިއަދު  ލާއިމެން އަވަސްއަރުވަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވާހަކަދަްއކަަވއި މަޝްވަރާކުރައްވާ. މިީއކީެއއް އަޅުަގނޑު

ކޮންމެ ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ޓެކްސްޮގތެއްނިންމަން  މީަގއި  ވެސް  އަދި  ިވޔަސް  އަހަރު.  އަންނަ  މި  އޮތީ  މި  ނެުގމަށް 

ރަްއޔިޓެކްސް ރާއްޖޭެގ  ުގޅޭޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ނެުގމާ  ެގންދޭ.  ފާޅުކުރަމުން  ޚިޔާލު  ޮގތަކަށް  އެތައް  އެބަ  ތުން 

ދައުލަތުެގ އަޅުަގނޑުމެ ކަމެއް. މުޅި ޖުމުލަ  ަވުގތު ހޭދަކޮށް، ރަނަގޅަށް މިކަން ހިންުގމަކީ ބޭނުންތެރި  ން މިކަމުަގއި 

ވެސް  ބަލައިލުން  އިންތިޒާމުތަކަށް  ތެރޭަގިއ   ެއއީ  މާލީ  ސިޔާސަތުތަކުެގ  ސަރުކާރުެގ  ކަމެއް.  ބޭނުންތެރި 
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އަންދާޒާކޮ ކަމަށް  ލިބިދާނެ  ޕްރޮުގރާމުން  އޮތް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  އެބަ  ބަޖެޓުަގިއ  އާމްދަނީ  ބިލިއަން    ެއއްށްފައިވާ 

ރިއަލް ހަމައަށް.  އޮތް  ރުފިޔާއާ  އެބަ  އާމްދަނީ  އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ލިބިދާނެ  ޓޫރިޒަމުން  ބިލިއަން    ދެއެސްޓޭޓް 

ޖުމުލަ އެކުަގިއ  ކަންކަމާ  މި  ހަމައަށް.  ކުރިައށްެގންދާނެކަމީރުފިޔާއާ  ބަހުސް  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުެގ  ކޮށް   

ަގލޮޅު  ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ނޫން.  ކަެމްއ  ދާއިރާގެ އާދެ!  ؛ ހިތުަގއި ޝައްކުއުފެދޭ    މެދުހެންވޭރު 

 . ށްބަރަންމެ އިްއޒަތްތެރި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ؛ ރައީސްޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއް.  މައްސަލަެއއް  ކަހަލަ  ކޮން  މިއީ  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް 

ސީރިއަސް، ބޮޑު މައްސަލައެްއ. އުސޫލީ މައްސަލަެއއް ކަމެްއ، އިޖުރާއީ މައްސަލަެއއް ކަެމއް، އަޚުލާޤީ މައްސަލައެްއ  

އަ އެއީ  ކަމެއް.  މަްއސަލަެއްއ  ސުލޫކީ  ކޮމިކަމެއް،  މިދިޔަ  ކޮމިޅުަގނޑު  ވާނެ  ނޫނިޓީަގއި  ހާޒިރުކުރުމަށް   އްޔާޓީައށް 

އެދިފައި ެގނައުމަށް  ވިޔަފާރިވެރިން  އޮޅުންފިލުވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓޫރިޒަްމ  އިނޭގތޯ.  ތެރޭަގއި 

 އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރާ  ސެކްޓަރެގ ބޭފުޅުން، ފިހާރަ ހިންާގ މީހުން، މަޓީ، މަސީ، މިފަދަ ފަރާތްތައް ެގނެސް

 ... ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ބަެއއް ެމންބަރުން އަލިއަޅުވާލައިފި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

 ދަންނަވަން...އަޅުަގނޑު    ،ރައީސް ،ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   !އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށްެގންދަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

ދަންނަވާ؛ ރައީސް އުޅެނީ  މި  ރައީސްއެހެންވީމާ  ރައީސް   ،ލަން.  އޭރުން.  ސާފުވާނީ  ،ސާފުވަނީ  އިނޭގތޯ.    އޭރުން 

ވަނީ  ޓީ ހިނަގހިނާގ އޮްއވާ މި ތަނުން  މި މަޖިލީހުަގއި ކޮމި  ،އަޅުަގނޑު މި އުޅެނީ ސާފުކޮށްދޭން މި ވާހަކަ. ރައީސް

ޮގތަށް ފާސްކުރަން.    ލައިން ވިޕެއް ނެރެފައިވަނީ ިމ އޮތްއްވާފައި ތްރީ ކޯރަމް ެގއްލުވާލައިފައި ޮގސް ޕީ.ޖީ ޖަލްސާ ބާ



2202 އޮކްޓޫބަރު  25                                                    ބައްދަލުވުންވަނަ  3ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

10 

 

އޮތް؛ ރައީސް ތްރީ  މި  ނެރެފައިޮގތަށް ފާސްކުރަން  ވިޕެއް  ެގނެސްެގން އިތުރަށް  ކީ   ،ލައިން  މީހުން  އްކުރަންތޯ ދެން 

މި ؟މަޝްވަރާކުރަންީވކީ އަޅުަގނޑަކަށް.  ނުފެނޭ  ކަމަކަށް  އޮތް  ބޭނުމެއް  މަޝްވަރާމަޝްަވރާކުރުމުެގ  ކުރެވޭނީ  ހާރު 

ތްރީ އޮތީ  އެ  ނެތް.  ޖާަގެއއް  މަޝްވަރާކުރާކަށް  ޮއވެެގން.  ޖާަގ  ނެރެފަމަޝްވަރާކުރަން  ވިޕެއް  ގަވާއިދުެގ  ލައިން   .

ދަނީ   މި  މައްސަލަ ސެހުތެރެއިން  އުޅޭ  ދިމާވެެގން  ރައްޔި؛ ން.  ވާހަކަދެްއކީމާމިހާރު  ނަާގ  ޓެކްސެއް  އަތުން   ތުން 

ހަދާނީކަންބޮޑުވަނީ.   ބުނީމާ. ރަްއޔިމިއީ   ؟ކިހިނެއް  ވާހަކަ  ނަާގ  އެްއޗެއް  އަތުން  ނުހެދޭނެ.  ؛ރައީސް  ތުން  މިހެން 

  ...ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮށްެގން ެވސް ނުވާނެ. ރަީއސްމިހެނެއް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ކޯރަމް   ؛އިްއޒަތްތެރި  ވަ؟ ލިބިއްޖެތޯމިހާރު  މިހާރު  ކޯރަމް  ލިބިފައިތޯމިހާރު  ދާއިރާ؟ ނީ  ؛ މެދުހެންވޭރު 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(މަޑުކުރަްއވާ  !މަޑުކުރަްއވާ ދާއިރާެގ ޡި ޢާ  ،މްޡިޢާ  !މަޑުކޮށްލަްއވާ  ،ނޫން  !  މެދުހެންވޭރު  މް. 

މެންބަރު. މެންބަރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު  ،ިއްއޒަތްތެރި    !ބައްލަވާރައްވަމަޑުކު  ،އިްއޒަތްތެރި 

ދަންނަވާ؛ އިްއޒަތްތެރި އަޑުއައްސަވާ   !ބައްލަވާން.  ނަައޅުަގނޑު  މެންބަރުން  ބިލާ    !އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  އާދެ!  އާދެ! 

ކަމާ މި  ުގޅޭޮގތުން  މާދަމާ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ފަރާތްތައް  ޭއެގ  ބެހޭ  ދަންނަވާނަން.  އަޅުަގނޑު  ތެރޭަގއި  ތަނަށް 

މިނިސްޓަރާއި  ،އާއި މަޓީ   ،ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވަނީ ކޮމާ  ،ފައިނޭންސް  އޮފް  ެގސްޓުހައުސް    ،ސްއާއި ޗެންބަރ 

ނޫންއެސޯސިއޭޝަނާ މި    .ނޫން   ،ނޫން  ،ނޫން  ،ނޫން  ،ނޫން  ،.  ބޭފުޅުން  މި  މާދަމާ  އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ  އަޅުަގނޑު 

އެ ބޭފުޅުން މި ތަނަށް ވަޑަިއަގންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން   ، ތަނަށް ެގންނާނަން. މިހާރު އޮންނާނީ އަންާގފައި

އޮން  !ކަންބޮޑުވެނުލައްވާ ބޭފުޅުންައޅުަގނޑު  އެ  މާދަމާ  ތަނަށް  ؛ ނާނީ  މި  ބޭފުޅުން  އެ  މާދަމާ  އޮންނާނީ  އަޅުަގނޑު 

. އެީއކީ ެއްއވެސް ހާލެްއަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވެލަްއވަންީވ ކަމެްއ ނޫން. ވަޑައިަގންނަވަން ދަންނަވާފަ

މެންބަރުން)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   މެންބަރުން؛ ޓީގައިކޮމި  ،ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމި ؛އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު މި  ޓީަގއި 

ކޮމި ؛ނުކުރަންއްތެަގސް ަގސްމި  އަޅުަގނޑު  އަހާކަށް.  އްތެޓީަގިއ  ވޯޓަށް  ކުރީަގއި  ެގނައުުމެގ  މާހިރުން  ނުކުރަން 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  . އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ތަނަށް މާހިރުން ވަޑައިަގންނަވާނެ.  އަޅުަގނޑު ވާނީ މާހިރުންނަށް ދަންނަވާފަ

 . މެންބަރު ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  .ބަރުންމެރި ިއއްޒަތްތެަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއީލު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ަގލޮޅު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ކަންބޮޑުވެލަްއވާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ފައިނޭންސް ވެސް  މެންބަރުން އެއްޮގތަކަށް  ؛ވެސްމެންބަރުން އެއްޮގތަކަށް 

ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންެގ ބޭފުޅުން ެގސްޓު  ،ސްެގ ބޭފުޅުންނާއިބަރ އޮފް ކޮމާމްޗެ  ،މަޓީެގ ބޭފުޅުންނާއި  ،މިނިސްޓަރާއި

ވަ ތަނަށް  ސިޓީޑަމި  ވާނީ  މިހާރު  ވަދަންނަވާފަ  ،ލިޔެ  ިއެގންނެވުމަށް  ތަނަށް  މި  ބޭފުޅުން  އެ  އެ  ިއަގޑަ.  ންނަވާނެ. 

ބޭފުޅުން   އެ  ނެތް.  ކަމެއް  ކަންބޮޑުވެލަްއވާނެ  ހާލެއްަގއި  އެްއވެސް  ަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ތަނަށް  މި  ބޭފުޅުން 

އެއީ ޑަ ވަ ފޮނުވިފަ  ،އިަގންނަވާނެ.  ވާނީ ސިޓީތައް  މެންބަރުން    .މިހާރު  ކަމެއް އެއިއްޒަތްތެރި  ކަންބޮޑުވެލަްއވާނެ  ކަމާ 

.  . މިކަމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވެލަްއވާނެ ކަމެްއ ނެތް. ސިޓީތައް ވަނީ ފޮނުވިފަނެތް. ސިޓީތައް ވާނީ ލެވިފަ

އަޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުެމއްަގއި ެއ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ.  

. އެކަމާ ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު ކަންބޮޑުވެލަްއވާނެ  ބޭފުޅުން ވަޑައިަގންނަވާނެ  . އެބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފަ  ވާނީ ސިޓީން އެ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ނޫން  ކަމެއް ނެތް. އެ ަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ހުރިހާ   ފުރުޞަތު އެބަނޫން.    ،ނޫން  ،ބޭފުޅުން  އޮތޭ. 

މެންބަރުން މި  ،އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަ   ކަންބޮޑުވެނުލަްއވާށޭ!  އަޅުަގނޑު  އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ  މާހިރުން  އިެގން  ތަނަށް 

އި، މަޓީާއއި،  ންީވ ކަމެއް ނޫން. މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސާވާެގންނާނަމޭ. އެީއކީ އެްއވެސް މެންބަރަކު ކަންބޮޑުވެލައް 

ތަނަށް ވަޑަިއަގންނަވާނެ. އެީއކީ    ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިސްާއއި އަދި ެގސްޓުޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ

 ކަމެއް ނޫން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   މީހަކު ކަންބޮޑުވެލަްއވާންވީ

 

 އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލުަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީ

މި ހުށަހެޅިފައި  ބޮޑުކުރުމަށް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ޖީ.އެސް.ޓީއާއި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލައަށް ވާ    ޝުކުރިއްޔާ 

ަގބޫލުކުރެ ޮއއްވާ   ،ޮގތުަގއި   ވޭބަލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި   ؛ރިޔާސީ ިއންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފަިއ 

 ... ، ެއއްެވސް ސަރުކާރަކުން، އެްއވެސް ސަރުކާރަކުންރައީސް. ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައި ޮއއްވާ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  . ވަުގތު ކޯރަމް ވަނީ ެގއްލިފަ މި

 

 އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލުަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީ
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ރިޔާސީ ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އޮްއވާޝުކުރިއްޔާ  ބޯމަތިވެފައި  އިންތިޚާބެއް    ،

ސަރުކާރަކުން ބޮޑެއް    ، އެްއވެސް  ޓެކްސް  ނޫނިއްޔާ  ކުރަންޖެހިެގން  ކޮންމެހެން  ސަރުކާރަކުން  އެްއވެސް  ހުރި  ބުްއދި 

މި ބޮޑުކުރަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުަގއި ކޮންމެވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި   ،އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ   ،ނުކުރާނެ. އެހެންކަމުން

އެންމެން  ؛ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބުތަކެއް އަދި ވަރަށް ނެސެސަރީ ކަންކަން ވާސަބަ

ވެސް ބޭނުންޭވ ެއ ރަށެްއެގ ބަނދަރު ހަދަން. އެ ރަށެްއެގ ސްކޫލު ައޅަން. ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް  

ދޭން.   ހާސް  ޯގތި  ައޅުަގނޑު  ފަސް  ކަށަވަރުވާން  ބޯހިޔާވަހިކަން  ރައްޔިތުންެގ  ދާިއރާެގ  އަޅުަގނޑުެގ  ހަމައަށް  ޯގތި 

ފްލެޓު ސަބްސިޑައިޒް ބޭނުންވޭ.  ހެވިލީ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ބޭނުންވޭ.  އަޅުަގނޑު  އެޅެން  މި   ޑްތައް  ާވއިރު،    ޤައުމަކަށް 

އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރެވެން  ކުރިއަށް ސަސްޓެއިނަބަލް    ،ކަންކަން  އިޤުތިޞާދު  ދިވެހިރާްއޖޭެގ    ޮގތެއްަގއި 

އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ؛ ެގންދެވެން އަންނަނީ ކޮންމެެވސް މިންވަރަކަށް ޓެކްސް ެވސް ނަަގިއެގން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މިހާރު އެ ން  ަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކަެއއް ވެސް ދެއްކިދާނެ. ޕީ.ޕީ.އެމުމިތާ  ،ހަނދާނަށް އަންނަނީ

އެ ބައްޓަންކުރަްއާވއިރުަގއި  ެއޮގތަށް  ވާހަކަ  އެ  ދަނޑިވަޅަކީ  ބޭފުޅުން  ކޮންމެ  ލިބުނު  ވެރިކަން  މާތް    ،ބޭފުޅުންނަށް 

އިރާދަފުޅާ ދުވަސްވަރެއް.    ރަސްކަލާނެގ  އޮތް  ރަނަގޅަށް  ފުދޭވަރަކަށް  ހާލަތު  އިޤުތިޞާދުެގ  ދުނިޔޭެގ  ެއކު 

ވެރިކަން  އެމް.ޑީ.ޕީައށް  ރިސެޝަނަކާ  އެހެންނަމަވެސް،  ްގލޯބަލް  ކުރިމަތިލީ  އަޅުަގނޑުމެން    .ލިބުނުއިރުަގިއ 

 ހަނުގރާމައާ. މި ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް އާރަޝި-އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލީ ކޮިވޑާ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލީ ޔޫކްރޭން

ހާސްބަިއ ތަފާތު.   ހިނާގއިރާ  ކުރެްއވިއިރާއި އަދި އެްމ.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަން މިހާރު މިބޭފުޅުން ެވރިކަން  ޓަކައި ވެސް އެ

ރައީސް ޑައުންސަިއޒްކުރުުމެގ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ސަރިވސް  ސިވިލް  ނުވޭ  ބޭނުމެއް  ސަރުކާރަކުން  ެއްއވެސް 

ނުވޭ  ބޭނުމެއް  ސަރުކާރަކުން  އެްއވެސް  ވަރަށް  ،ވާހަކަދަްއކާކަށް.  އޮތް  މިހާރު  ކުންފުނިތަްއ  ވުރެ   ސަރުކާރުެގ 

ެއްއވެސް ސަރުކާރަކު ބޭނުމެއް ނުވޭކުޑަކުރާކަށް.  ހުއްޓަ ޕްރޮޖެކްޓު  ،ން  ައޅުަގނޑުމެން އިތައް  އެހެންނަމަވެސް،  ލާކަށް. 

ޓެކްސް ވެސް  ކުރަމުން  ކަމެއް  ހުރިހާ  ވާހަކަދައްކާއިރުމި  ޓެކްސަ  ،ނެުގމުެގ  ކުޑަނޫނިްއޔާ  ބަދަލެްއ   ވެސް  ށް 

ސްކޯ ޕޮއިންޓް  ޕޮލިޓިކަލް  ވާހަކައަންނައިރުަގއި  ކޮންމެވެސް  ބޭނުމުަގއި  ޕޮޕިއުލިސްޓު   ، ތަކެއްކުރުުމެގ    ކޮންމެވެސް 

ޮގތުަގިއ   ޚާދިމުންެގ  ރައްޔިތުންެގ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެކެވޭ.  އަބަދުެވސް  ވާހަކަތަކެއް 

ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންެގ ަވކީލުންެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންވާނީ ކުރިއަށް އޮންނަ  

ިއންތިޚާބަކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންވާނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް، ދިހަ އަހަރު މި   އަޅުަގނޑުމެންެގ ޮގނޑީެގ 

ެގންދެވޭނެ ޮގތަކަށް. އެހެންކަމުން، މިހާރު ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދު ސަސްޓެއިނަބަލް ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ދު ލިބޭނެ ާވހަކައީނޑުެގ ތާ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު   މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ  މި  ދާއިރާެގ   މިހާރު  ދެކުނު  ތިނަދޫ  ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 ށް. ސަނީފަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއި

ހުށަހަޅުއްވާފައި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޓެކްސްގެ   މި  ޝުކުރިއްޔާ  ވާ 

ތާ އަޅުަގނޑު  ހަމަ އީބިލަށް  ހުށަހަޅަނީ  ދުކުރަން.  މި  އަޅުަގނޑު  ތާ ؛އެއާެއކު  ނޫން.  މި  އީހުށަހަޅަނީއެއް    ، ކުރަނީދު 

 ...ދުއީވަޙީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ކޮމިޓީެގ ަވުގތު އިތުރުކުރުމަށް. އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާهللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ަގޑި ؛އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މި  ައޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ނުކުރެއްވޭނެ  އިތުރެއް  ވަުގތު  ޖެހުނީމަ ކޮިމޓީެގ 

 ލާނަން. އިނިންމަ

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އްޖެއްޔާ ކޮމިޓީެގ ވަުގތު އިތުރުނުކުރެވޭ ޮގތް  ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ބޭނުންވެ  !ރަނަގޅު  ، ސްއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

މީހުން ެގންނަ ވާހަކަ   ނެތި  ވެސް ހެދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޭނުންވީމާ، މި ކޮމިޓީެގ ރުހުން

 ..ދެންމެ ތި ހާމަކުރަމުން ެގންދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިތުހުރި ޮގތަކަށް މަޖިލިސް ހިންަގމުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅޭ މާހިރުން    މި ކޮމިޓީއަށް ކަމާ  .ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާނަންއަޅުަގނޑު އަނެްއކާ ؛އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޮގތަކަށް. މި ކޮމިޓީއަކީ މުޅި   ނޫންލިޢާކުރެވޭނެ. މި ކޮމިޓީއެްއ ނުހިނާގނެ އެޠާޓެކްސްއާ ުގޅޭ ކަންތައްތައް މު  ،ެގނެސް

އިނީ އަޅުަގނޑު. އެހެންވީމާ، އެކަން ހިނާގނީ ައޅުަގނޑަށް   ވަުގތު ބަލަހައްޓަން މި ެގ ކޮމިޓީއެއް. މި ކޮިމޓީ މިހުމަޖިލީ

 ލިބިފައިވާ އިޚުތިޔާރުތަކުެގ ތެރެއިން. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 
 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ރައީ  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސަ  159ސް.  ޝުކުރިއްޔާ  އެޮގތަށް  ބާރު  ހިންުގމުެގ  މަޖިލިސް  މައްދާަގއި  ލިބިެގނެ ވަނަ   އްށް 

ކަންކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންވީ.  ރައީސް  ޮގތަކަށް  ކުރާނެ  ރައީސް  ދެން  ޚުދުމު  ނުވޭ.  ރައީސް  ތާރުކޮށް ޚްޮގތް 
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ހިންާގ ވެއްޖެ  މަޖިލިސް  ެގންދާނެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޓެކްސް  އްޔާ  އާދެ!  ޓެކްސް އިތުރު  ޮގތް.  ކުރުމަށް، 

 ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރާ ބިލެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރީ. އެންެމ  އޮތް  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި މި

އައީ   ުއފެދިެގން  ބިލެއް  ޓެކްސްެގ  އަހަރުަގއި.    2010ފުރަތަމަ  ނެުގނީ   2010ވަނަ  ފުރަތަމަ  އަހަރުަގއި  ވަނަ 

 % %މަސް  6ފަހުން  ޭއެގ  .3ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ފަހުން  ބޮޑުެވެގން  6ދުވަހުެގ  އޭެގ  އަށް  ފަހުން    10ދިޔަީއ.  އަހަރު 

  ، ަގބޫލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ އަށް.  16އިން    12ދަނީ    ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުެވެގން މި  .ދަނީ  އަށް ބޮޑުެވެގން މި  8%   އޭެގ

ޓެކްސެ ރޯޔަލްޓީ  ލަގްޒަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެންމެ  ނުނަާގކަން.  އެހެން  އް  ދުނިޔޭެގ  އަތުން  މީހުންެގ  ވިޔަފާރިކުރާ  ރީ 

ނަާގ އެބަޖެހޭޓެކްސެ  25%   ހެންތަންތާަގއި  ވިސްނަން  މީަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނުނަާގކަން.  ރާއްޖޭެގ    ،އް 

ބަލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން  ދައްކާއިރު  ވާހަކަ  ބޮޑުވާ  އަުގ  ެއއްޗެހީެގ  އަތުން  ކާބޯތަކެްއޗާއި   ،އާންމުންެގ  ،  އާންމު 

އައިޓަމުން އެތަކެއް  ބޭނުންކުރާ  ބައްލަވާ  ،އާންމުކޮށް  ބޭފުޅުން  ޓެކްސެ  !ތިޔަ  އަިއޓަމުން  ނުނަާގނެ. އެތަކެއް  އް 

، ދުނިޔޭެގ އެހެން  އި، ބޭސްފަރުވާއާ އި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ިގނަ އެހީތަކެއް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ހިލޭ ޑިްގރީއާ

  ތައް ފޯރުނުކޮށްދޭ ިމންވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ. ދުނިޔެ މި އެްއވެސް ޤައުެމއްަގއި މި ބާަވތުެގ ކަން

ެވއްޓިފަ ތެރެއަށް  ހަނުގރާމަެއއްެގ  ބޮޑު  ދަނީ އޮތީ  ެއ  ޤައުމުތަކުަގިއ  ތަނަަވސް  ހުރިހާ  ހުޅަނުގެގ  ދުނިޔެ  މުޅި   .

މުޒާހަރާ ނިކުމެ  މިރައްޔިތުން  ނުކޮށް  މިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވަސީލަތްތައް   ،ތީއޮ  ކުރަމުން.  މި  ރައްޔިތުންނަށް 

މި  ފޯރކޮށްދެވޭތީވެ.  ިވޔަސް،   ޓެކްސްއަކީ  ކަުމަގިއ  އޮޅުވާލި  ބަޔަކު  އެްއޗެއް.  ނަަގންޖެހޭ  ކަންކަމުަގއި  ބާވަތުެގ 

ިގނަ ބޭފުޅުން   ވަރަށް ްއކޮށްދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. ެއއާއެ  ހިފަމުން މިޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓެކްސްެގ ބޭނުން

ރިކަރަ  އެބަ ތާރީފާހަަގކުރަްއވާ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ވާހަކަ.  ޚަރަދުެގ  ބައްލަވަ ޚުންޓު  މި   ! ލަްއވާއި  ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް، 

ވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތިއީ  ވެސް  ރައީސް  ޑިފިސިޓް  މަޖިލީހުެގ  ވެސް  ދުވަހަކު  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ބޭފުޅެްއ.  ކުރެއްވި 

ދައުރުެގ، މި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަކީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އަންނަ    ބަޖެޓެއް ނޫނިއްޔާ ނާދޭ. މިހާރު މި

ްއޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީައކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚަރަދުެގ  ވެއްޖެ  ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްފި ކަމަށް  ، މި ންލިބޭ އާމްދަނީ

ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން.ރިކަރަ ަގއި ދިވެހިން ޚުަގިއ، ދިވެހި ތާރީޚުމިއީ ތާރީ  ންޓު ޚަރަދު ފުއްދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި 

ންޓު ޚަރަދު އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ ރުފިޔާއިން ރިކަރަލެވޭނެ އަހަރަކަށް ެވެގންދާނެ.  އިރަން އަކުރަކުން ފަވަ   ،ދެކޭނެ

ވަޒީރު  ޮގތަކަށް،  ފުއްދޭނެ  ފަހަރަށް  ހަމަޖައްސަ  ،ފުރަތަމަ  މިނިސްޓަރު  ދިވެހިން ދެއްވުަމކީ  އިފިނޭންސް 

ދައްކާތީ    ހަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑު ރައްޔިތުންނަށް މިޮގތަށް ަގބޫލުކުރެޭވ ޮގތަށް މި ވާހަކަކަމެއް.    ރުވެރިވާންޖެހޭނެޚުފަ

ނުވާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް،  ނުވާނެ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން މި ކަމުަގއި ހަޖަމުބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މިކަުމަގިއ ހަޖަމު

ޙަޤީޤަތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް،    ،ކަނީ މި ޓެކްސްެގ ވާހަކަ. މި ޓެކްސްެގ ވާހަކައަށް ހުރަސްއެޅުމަކީއަޅުަގނޑު މި ދައް

ޖެއްސުމަކީ ފަހަތައް  ހާމަކޮށްދިނުމުަގއި  މިކަން  ރަްއޔިތުންނަށް    ،ރައްޔިތުންނަށް  ތިބޭފުޅުން  އެއީ  ޣައެއީ  އްދާރުވުން. 
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ރައްޔިތުންނަށް  ޕީ.ޕީ.އެމު ޙަޤީޤަތުގަ ޣަން  އޮޅުންފިލުވައްދާރުވުން.  ޓެކްސް  މި  މަސައްކަތް  އިއި  މިކުރާ  ދިނުމަށް 

ޕީ.ޕީ.އެމު މަސައްކަތްކުރުަމކީ  ރައްޔިތުންނަށް  ހުއްޓުވުމަށް  ހުއްޓާލާއްދާރުވުން.  ޣަން  ތިކަން ޕީ.ޕީ.އެމު  !ތިކަން  ން 

 ...ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަެއއް މެންބަރުން.ޕީ.ޕީ.އެމު !ން ތިކަން ހުއްޓާލާޕީ.ޕީ.އެމު! ހުއްޓާލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއީ   ،އެހާ ޖޯޝާ ެއކީގައި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ؛އިްއޒަތްތެރި، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

މިއީ. އެހާ ޖޯޝާ އެކީަގއި އުޅުްއވާކަށް ހަމަ އާންމު ކޮމިޓީއެއް  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  . ޖެހިވަޑައެއްނުަގންނަވާ  ކޮމިޓީއެއް 

ުއޅެަވޑަިއެގން އެކީަގއި  ޖޯޝާ  އެހާ  ކޮމިޓީއެއް.  އާންމު  ދަންނަވަންމިއީ  ތަކުރާރުކޮށް  އަދި   ؛ޖެހިވަޑަެއއްނުަގންނަވާ. 

ތި  މެންބަރުން  މި  އިްއޒަތްތެރި  ދައްކަމުންދާއިރުަގއި  ވާހަކަ  ެގނެސް  މޭރުމުން  މާހިރުން  ުގޅޭ  ކަމާ   ، ތަނަށް 

އޮޅުން އެއް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  އިނުފިލުވަ ވަމުންދާކަމެއް  އަޅުަގނޑު   ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ެވސް  ޮގތެއް 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކުރެންދޫ  ،އަރުވަނީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަން އެޮގތަށް ކުރާނަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކުރެންދޫށް. މެންބަރަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުރެންދޫ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން މިފަދަ    ،ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

އެއާެއކު ހަމަ  ނެުގމެއް.  ޕްރެޝަރެއް  އިތުރު  ސަރުކާރަށް  ނުވާނޭ  މަުގސަދަކަށް  ެގނައުުމެގ  އަޅުަގނޑު  ެއކީަގއި  ބިލެއް 

ބިލު އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ    ،މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  އެބަދޭ.   ؛ދަންނަވާލަން.  ކޮށްދެމުން  ރައްޔިތުންނަށް  ކަންތައްތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ސަރުކާރުން 

ކިޔެވުން ބޮޑު  އަދި    ،ބޭސްފަރުވާ،  ވަރަށް  ކަންތައްތަކަށް  ފުރަތަމަޚަސޯޝަލް  އެބަދޭ.  ހިނަގމުން   ރަދުތަކެއް 

  7ދުަވސްވަރުަގއި    އެ  .އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރުެގ ދައުރުަގއި ފުރަތަމަ ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރެިވެގންދިޔައީ

ބަޖެޓު ހުރި ދައުލަތުެގ  މިހިރީ    2022  ،ބިލިއަނުަގއި  ހަމަެއހެންމެ  ބިލިއަ  25ަގއި  މިކަން    2023ނަށް އަރާފަ.  ަގއި 

ބިލިއަނުެގ ކުރިއެރުމެއް ބަޖެޓަށް ލިބިެގންދާނެ.    10ދުވަސް ތެރޭަގއި  އަހަރު  5ކުރިއަށް އޮތް    ،ނަމަ  ޮގއްސިބަދަލުވެެގން 

އެާއއެކީަގއި   މުސްތަުގބަލަކަށް  10އަދި  ބަލާއިރުަގއި    މެދު  ،އަހަރުެގ  ކައިރިކުރާނެ  20ރަސްތާއަށް  ކަމަށް   ބިލިއަނާ 

މި ަގބޫލުކުރެވޭ.  ކުޑަެވެގންދާނެ ކަމަށް  މުޅި ޑެފިސިޓު  ދަުއލަތުެގ  މި  ަގބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ،   ކަމަކީ، މި  ކަމަކީ، 

ތަށް ހަލަސްކަުމަގއި ިވޔަސް ވެސް މިކަުމެގ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމުެގ މަ  ރައްޔިތުންނަށް ކުޑަ ދައްޗެއް ައއި  ،ކަމަކީ މިއީ

އަދިވެސް އެއްމުސްތަުގބަލުަގއި ރަނަގޅު ކުރި   އެރުމެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމެްއ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭތީެވ، މި ބިލަށް 
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މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޮގތަށް މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު   ؛ފަހަރު ދަންނަވާލަން

ެއ    ،ަގދަކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭައޑު ،  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މީަގިއ ައޅުަގނޑުމެން

ލާފަ. ތިބިއިރުަގިއ  އިބިލިއަނުން ދަރުވަ  80ބޭފުޅުންެގ ދައުރުަގއި ކީއްތޯ ކުރެވިފައި އޮތީ. އެ ބޭފުޅުން މި ތިބީ ޤައުމު  

މި އާމް  މިއަދު  ރައްޔިތުންެގ  ޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް  ތަނުަގއި  މި  އިތުރުކޮށްވާހަކަ  މުސާރައާރައްޔި  ،ދަނީ   އިތުންެގ 

ޓަކައި ކޮށްދިނުމަށް  ކުރުމަށް  ،މިކަންކަން  ކަންކަން  ބޭފުޅުން  ދައުލަތުެގ  މި  މި  ދާއިރުަގއި    . ދަނީ  އަޑުަގދަކުރަމުން 

އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަެމއް. މި ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަްއ މި ބޭފުޅުންނަށް ރަނަގޅަށް ނޭނޭގ. މި 

 ތަނަށް އައިސް...  ބޮޑު ެގއްލުމެއް ދީފަިއ ތިބިއިރުަގއި މިއަދު މި ވެހި ދައުލަތަށް އެހާބޭފުޅުން ދިޔައީ ދި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން،   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  !ކުޑައިރުކޮޅެއް މަޑުކޮށްލަްއވާ  ،ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހެއްެގ ނިޒާމު  ؛ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހެއްެގ ނިޒާމު ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ޚާއްޞަ  އިޖުރާތު  އޮންނަނީ  އަދި  މި  ކި  ،ޮގތެއްަގއި  މެންބަރުން ތިން  ކިޔުމަކީ  ފުރަތަމަ  ަމއްޗަށް.  ޔުމުެގ 

ކޮމިޓީ މަސައްކަތެއް. ެއއީ ކަމާ   ،ކިޔުމަކީ ދެވަނަ  .  އް ބައިވެރިވަޑައިަގންނަވާ ކިޔުން. އެއީ ތަޅުމުަގއި ކުރެވޭ މަސައްކަތެ

އެ  ެގނެސްެގން  ެއ ކޮމިޓީއަށް  މާހިރުން  ޮއޅުންފި  މާހިރުންނާ  މެންބަރުން   އީ،ުގޅޭ  ކަންކަން  ލުވަިއެގން  ސުވާލުކޮށްެގން 

ވީމާ، އެ ަވުގތު  ަވުގތެއް. އެހެން  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމަކާ ުގޅޭޮގތުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ

މި ކުރާނަން.  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ދެން   އެކަން  ެގންނާނަން.  އަޅުަގނޑު  މާހިރުން  ުގޅޭ  ކަމާ  ތަނަށް 

ެއކުލަވަ  ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޓީެގ  މިއަށްފަހުަގއި  ިމއަށްފަހުަގިއ،  އަނެްއކާ އިއެއަށްފަހުަގއި،  ރިޕޯޓު  އެ  ވެސް ލެވެނީ. 

ތަޅުމަށް ެގންނަނީ  މި  އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން  ނިންމަނީ.  މި  ޮގތެްއ  އަހާފައި  ވޯޓަށް  މަްއޗަށް  ރިޕޯޓުެގ  އެ   . ، 

އިރާދަކުރެއްއިރާދަކު އިޖުރާތުތަްއ،  ޑިމޮކްރެޓިކް  މި  މިރެްއިވއްޔާ  ައޅުަގނޑު  ިވއްޔާ  އިޖުރާތުތައް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ދެންނެވި 

ޮގ ިމ  އަޅުަގނޑީަގިއ އިނދެ ކުރަންޖެހޭ  ހިފަހައްޓާނަން. އަޅުަގނޑު  ވަރަށް ސާފުމަސައްކަތް  ޮގތުަގއި   .ނޑަށް  ސާފު 

ވެސް  އިރާދަކު ރައްޔިތުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ރާއްޖޭެގ  ކުރަމުންެގންދާނަން.  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑު  ރެްއިވއްޔާ 

ޅުަގނޑު މި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތައް އަ  ،އަދި މި މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑައިަގންނަވާނެ  ،ނޭގނެއެ

ެގންދާނަން.   ންދިޔުން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑު އެކަން ެއޮގތަށް ކުރަމުންެގ  ހިފަހައްޓަމުން  ެގންޮގނޑީަގއި އިނދެ 

 .ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟާ  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ
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ދާއިމުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ އިހަވަންދޫ  އާދެ!  ޖީ.އެސް.ޓީ.  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ސަރުކާރުެގ    އާ ރާެގ  ޮގތުން  ބެހޭ 

ހުށަހަޅާފައި ައޅުލަބި  ވާ  މި  ފަރާތުން  ޮގތުަގއި  ދެވަނަ ކަމެއްެގ  ފުރތަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  ަގނޑު  ށް 

ުމަގިއ ހުންނެވީ.  ާގކޮމިޓީެގ ުމޤައްރިރު މި ަވުގތު މުޤައްރިރުކަމުެގ މަ  މިހުެގ ކޮމިޓީ.  ލީމުޅި މަޖިމިއީ    ،ފާހަަގކޮށްލަން

ރިައށް މުޤައްރިރަށް ެގންދެވޭނެ  ުގޅޭ ެއްއވެސް ކަެމއް ކު  އަދި މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްެގން ނޫން ޮގތަކަށް މި ކޮމިޓީއާ 

ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑު  އަކަމަކަށް  އެކަމަށް  ދެކުނު ޟުއިއުތިރާޅުަގނޑު  ނުކުރަން.  ދެކުނު  ތިނަދޫ  އެާއއެކީަގއި  ކުރަން. 

 ... ސަނީފް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށްهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުތެދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަކުރާ އަޅުަގނޑު  މެންބަރު،  ޑިމޮކްރެޓިކް    ކޮށްރުއިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުެގ  ދަންނަވާނަން.  ހިފެހެއްޓުމަކީ  އުސޫލުތަްއ 

ބޮ މިއެންމެ  ޮގތަށް  ފަހިވާ  ސަރުކާރަކަށް  ަވކި  ވާޖިބު.  މިއަދު އިޖުރާތު  ތަނުެގ  ޑު  އަޅުަގނޑު  ހިންުގމަކީ  ތައް 

ރި މެންބަރު ތެއްޒަތްޮގތަށް އި   އަށް ފަހިވާނޭގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ޕާޓީކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑަށް އެ

މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،ަގނޑު ކަންކުރާންޖެހޭނެ ޮގތަކީންކަން ކުރަްއވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާނެކަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅު ކަ

މަތީން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   އެންެމ ރަނަގޅުވާނެ ޮގތުެގ  ރައްޔިތުންނަށް އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިމޮކްރަސީއަށް 

އާންމުކޮތަކޮމިޓީ   ،ނެވާވަޑައިަގންނަ އެނގި  މާހިކުަގއި  ފޮނުަވއިެގން ރުށް  ެގނެވުމަށް ސިޓީ  ކޮމިޓީތަކަށް   ން  މާހިރުން  އެ 

ބޭފުޅުންނާ އެ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ    ެގނެިވ،  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ނިމިެގންދަނީ.  ކަންކަން  އެޮގތަށް  ވާހަކަދެކެިވެގން 

 ހިނާގނެ. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟާ  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ަގބޫލު އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  ފާސްކުރާ   ،ކުރަންއާދެ!  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ދާނީ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ 

ރުަމކީ ކޮމިޓީއަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ހާޒިރުކު  ،މަށްޔުން ކަމަށް. އަދި މި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުސޫލު

ަގބޫލެއް އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ޮގތަކަށް  ނޫން  ފާސްކޮށްެގން  ެއކަމަށް ކޮމިޓީން  އެހެންވީމާ،  ނުކުރަން. 

ޮގތުަގއި ކުރަޟުިއއުތިރާއަޅުަގނޑު   ކަމެްއެގ  ދެވަނަ  ސަރުކާރަކުންނެްއ    ، ން.  އެްއވެސް  ބޮޑުކުރުމަކީ  ޖީ.އެސް.ޓީ 

މެއް ނޫން. މި ޤައުމުެގ މާލީ ކަ  ސިޔާސީ ޮގތުން ކުރަން ފަސޭހަ  ،ަގއި އޮވެމެ ކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތީޚާއްޞަ

 މި ވަުގތު....  ވަޒީރުކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރުތްއިްއޒަ ިވދާޅުވަ ؛ތެރި  މެންބަރުން    ނީ،ތި  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ ރައްޔިތުން    ތިތިޔަ  މި ރާއްޖޭެގ  ވިދާޅުވަނީ 

ޮގ މިމިކަމާ  ަގޑިެއްއަގއި  ބޭނުންވެފަިއވާ  ކިޔަން  ބޭފުޅުން   ތް  ތި  ހާޒިރުނުކޮށް،  މާހިރުން  ުގޅޭ  ކަމާ  ތަނަށް 

ސިޔާސީ މި  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  އަޅުަގނޑަ  ޮގތަށް  ކަމަށް.  ެގންދަވާންވީ  ކުރިއަށް  ެއކަން   ކަށްކަންކަން  އެހެން 

އިނދެއްޖެދޫކޮށްލެވޭކަ ޮގނޑީަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  ނޯންނާނެ.  ވަނީ   ،އްޔާ ށް  ކަުމަގިއ  އިން  ޮގނޑީަގއި  މި    އަޅުަގނޑު 

 ތައް އަޅުަގނޑު ހިފަހައްޓާނަން. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ދަންނަވާ އިޖުރާތު ،ނަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟާ  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ަގބޫލުޔާ  ޝުކުރިއް ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ކޮމިޓީ   ،ކުރަނީިއއްޒަތްތެރި  ހިނަގންޖެހޭނީ  މަސަްއކަތް  ކޮމިޓީެގ 

ެގ މަތީން ކަމަށް. އަދި އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއާވނެކަމީ އަޅުަގނޑު ޝައްކުރާ  މެންބަރުން ފާސްކުރާ އުސޫލުތަކު

ކަންތަކުަގއި   ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ނޫން.  ކަމެއް  މިއީ.ޓީ  ޖީ.ެއސްކުރާ  ބޮޑުކުރުން  ޓެކްސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ބޮޑުކުރަން، 

ަގއި ފުރަތަމަ ޓެކްސްެގ ނިޒާމު އަިއއިރުަގއި އޭރުަގިއ    2011ސެޕްޓެންބަރު    2.  އަލަށް ކުރާ ފަހަރެއް ނޫންފުރަތަމަ  

އަށް. ޖަނަވަރީ   6%  ތްއޮބޮޑުކޮށްފައި އެބަ     ޖީ.އެސް.ޓީަގއި   2012ޖަނަވަރީ    1.  3.5% ނަަގން ނިންމީ    ޖީ.އެސް.ޓީ

ހުށަހަޅަ  ،ަގއި  2013 މި  އަޅުަގނޑުމެން  %މިހާރު  ބޮޑުކުރަން.  8ނީ  ކަމަށް   އަށް  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  ެއންމެ  ެއއީ 

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ދެން  ަގބޫލުކުރެވޭ.  ފުރަތަމަ 2011،  2ޕްޓެންބަރު  ސެ  އަޅުަގނޑަށް  ަގއި 

ބޮޑުކުރެވިފަ.    6ަގއި %  2012ޖަނަވަރީ    1  .3.5% ަގއި  ފާސްކުރިއިރު  އަށް   8ަގއި %   2013ޖަނަވަރީ    1އަށް 

މާވެފައި މި  ދިބޮޑުކުރެވިފަ. ދުނިޔެައށް މި ަވުގތު    އަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  12ަގއި %   2014ނޮވެންބަރު    1ބޮޑުކރެވިފަ.  

  ، ެގ އަުގ މަްއޗަށް ޮގސް އެކީަގއި ތެލު  އިަގތުމާެގ ހާލަތުން އަރައާއެކީަގއި ކޮވިޑު އެއޮތް އިޤުތިޞާދީ ހާލަތާއި އަދި ހަމަ  

ހަނުގރާމަ-އާރަޝި ބޮ  އެކީގައި  ޔާޔުކްރެއިންެގ  ވަރަށް  ހާލަތު  ކުރިމަތިވެފައިމާލީ  މި   ޑަށް  ދަނޑިވަޅެއް  އޮތް 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ؛ދަނޑިވަޅަކީ.  ބޮޑުކުރުމަކީ،  ޖީ.އެސް.ޓީ  ޖީ.އެސް. ާއއި  ޓީ  ާއއި 

މެއް ކައުލަތުެގ އާމްދަނީ ފޫބެއްދޭނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު  ދަބޮޑުކޮށްެގން ިވޔަސް މި ަވުގތު  

ބޭނުންވޭ ފާހަަގކޮށްލަން  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  އެކަމަށް  ފެންނާތީވެ،  މުޅި   ،ކަމަށް 

މި އޮތް ފަސް އަހަރު،  ސިޔާސީ ޮގތުން    ތައްެގ ތާރީޚުަގއި ނުކުރާހާ ިގނަ މަސައްކަތްދިވެހިރާއްޖެއަށް، މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭ

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   .ދަނީ ކުރެެވމުން  ެގ ިގނަ ކަންކަން މިތަރައްޤީ ދަނީ ކުރެވެމުން.    ހަތަރު އަހަރުެގ ތެރޭަގއި މި

މަސަްއކަތްތައް  ިގނަ  ތަރަްއޤީކުރަމުން،    ޞިއްޙީ ؛ވަރަށް  ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ  ތަރައްޤީކުރަމުން،  ތަޢުލީމަށް މަދާއިރާ  ތީ 

އަސާސީކިޔަވައިދެ މަޝްރޫޢުތައް   މުން،  ިގނަ  ނަރުދަމާެގ  ބޯފެނާއި  އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  ފޯރުކޮށްދެމުން،  ޚިދުމަތްތައް 

ން، އޮފީސްތަްއ އަޅަމުން، ައއު އިމާރާތްތައް  ޮގތުަގއި ފޯރުކޮށްދެމުން، އިންޖީނުެގތައް ައޅަމު  ހިންަގމުން، ކަރަންޓު ހެޔޮ
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މިހެން ހަދަމުންޮގއަޅަމުން،  މަުގތައް  ހަދަމުން،  ބަނދަރުތައް  ތަރައްޤީކުރަން  .ސް  ދިވެހިރާއްޖެ  އޮތް   ޖެހިފައިމުޅި 

މާ ބޮޑު  ރަން ރައްޔިތުން އެކަމަށް  ނުކުޑުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއްޖީ.ެއސް.ޓީ ބޮ  2 %ދަނޑިވަޅެއް މިއީ. މި ަވުގތު

ކުރާ ފަސޭހަކަެމއް  ނެ  އިންކާރެްއ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން  ކަމަކަށް.   2މެ % އެން  ،ކަމެއް 

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީން %   ވިޔަސް އަދި  ބޭފު  4ބޮޑުކުރުމަކީ.  ެއއްެވސް  ެއއީ  ަގބޫލުޅަބޮޑުކުރުަމކީ  ނުކުރިޔަސް  ކު  ކުރިޔަސް 

ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ ހާލަތެއް ކަމަށް ަގބޫލުކުރަން. އަދި   ،ތަށް ކޮންމެހެންކުރާ ޮގތުަގިއ މި ަވުގއަޅުަގނޑު ަގބޫލު

މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް އެދިފަިއވާ މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ދެއްވެންދެން ކޮމިޓީެގ ަވުގތު    ، ކީަގއިހަމަ އެއާއެ 

ދެން. ހަމަ އަޅުަގނޑު އެ  ަމށްެގންޮގސްދެްއވު  ައދި މިޮގތަށް،  ދަންނަވަމުން  ދުކުރާ ވާހަކައީއިތުރުކުރަން އަޅުަގނޑު ތާ 

ކުރި ނިންމާލުމުެގ  އަޅު   ންއެާއއެކީަގިއ  ދަންނަވަންވެސް  ތަކުރާރުކޮށް  ކުރިއަށް    ، ަގނޑު  މަސަްއކަތް  ކޮިމޓީެގ 

މުޤައްރިރުއްެގންޮގސްދެ  ުއސޫލުތަކާ  ،ވުުމަގއި  ފާސްކުރާ  ެގންޮގސްދެއްވުމަކީ    ކޮމިޓީން  ކުރިއަށް  ނުހަނު އެްއޮގތަށް 

ބޭފުޅަ  ންތެރިބޭނު އެއްެވސް  ޮގތަކަށް  ނޫން  ފާސްކޮށްެގން  ކޮމިޓީން  މި  އަދި  ހާކަމެއް.  ކޮމިޓީއަށް  ރުކުރަން ޒިކު 

 ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރާ ާވހަކަޟުިއއުތިރާއަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވުގތު ނިންމާލަނީ. ނިންމާލަމުން ވެސް ިއއްޒަތްތެރި    ެގހާރު މި ކޮމިޓީޅުަގނޑު މި. އަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  

އްޔާ މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑު ހާޒިރުކުރާނަން.  ވި ކަމާ ުގޅޭ މާހިރުން އިރާދަކުރެއް  ،ައރުވަންޔަީގންކޮށް  މެންބަރުން އަރިހު

ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވާނީ ސަިއެގ   ؛ ހަމަ އެއާއެކީަގިއ ދަންނަވާލަންމި ަވުގތު ނިމުނީ. އަދި  ،ކޮމިޓީެގ ަވުގތު

 . ވަުގތަށް ފަހުަގއި. ޝުކުރިއްޔާ
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